
 

 

  

स्वाध्याय परिवािाच्या निर्मलाताई आठवले याांच ेनिधि 

स्वाध्याय परिवािाचे प्रणेते पाांडुिांगशास्री आठवले याांच्या पत्िी निर्मलाताई आठवले याांचे 
सोर्वािी सांध्याकाळी निधि झाले. ठाण्यातील तत्त्वज्ञाि ववद्यापीठातील घिी त्याांिी अखेिचा 
श्वास घेतला. त्या ९० वर्ाांच्या होत्या. 
 

निर्मलाताई याांचा जन्र् ३ ऑगस्ट १९२६ िोजी िाजापूि तालुक्यात झाला. पाांडुिांगशास्री आठवले 
याांच्याशी वववाह झाल्यावि निर्मलाताईंिी त्याांच्या कार्ात हातभाि लावला.  
 

 

 

'तारिणी' हे प्रशशक्षण जहाज ववश्वसांचािासाठी सज्ज 

भाितीय िौदलाचे ५६ फुटी असलेले 'आयएिएसव्ही तारिणी' हे दसुिे प्रशशक्षण जहाज 
ववश्वसांचािासाठी सज्ज झाले आहे. फेब्रुवािीच्या पहहल्या आठवड्यात ते सांपूणम ववश्वाला गवसणी 
घालण्याच्या र्ोहहरे्वि निघणाि आहे.  
 

या जहाजाची धुिा िौदलातील सहा र्हहलाांकड ेअसेल. सवम र्हहलाांिा कॅप्टि हदलीप दोंदे याांिी 
प्रशशक्षक्षत केले असूि भाितीय िौदलासाठी ही र्ोहीर् पे्रिणादायी र्ािली जात आहे. कॅप्टि 
वनतमका जोशी ह्या र्हहला टीर्चे िेततृ्व किणाि आहे.  
 

सध्या पणजी येथील कॅप्टि ऑफ पोटसम येथे हे प्रशशक्षण जहाज अिेकाांचे लक्ष वेधूि घेत आहे.  
 

ववश्वसांचािासाठी निघालेले हे दसुिे जहाज आहे. यापूवी आयएिएस म्हादईिे अशी र्ोहीर् पूणम 
केली होती. त्यातही र्हहलाांची टीर् होती. िौदलातील हे एक प्रनतष्ठेचे जहाज आहे. 
 

 

 

देशातील १००० खेड्याांिा शर्ळणाि र्ोफत वाय-फायची सवुवधा 
देशातील १००० पेक्षा अधधक गावाांिा र्ोफत वाय-फाय किेक्शि देण्याची घोर्णा सिकाििे केली 
आहे. याआधी गगुलिे र्ोफत वाय-फाय देण्याची घोर्णा केली होती.  
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सुरुवातीला ही योजिा १०५० गावाांर्ध्ये िाबवली जाईल. िांति हळुहळु या योजिेचा ववस्ताि केला 
जाईल असे र्ाहहती आणण तांरज्ञाि ववभागाच्या अधधकाऱयाांिी साांधगतले.  
 

ग्लोबल टेक फर्म आणण भाितीय इांटििेट प्रोवाइडि या कां पन्याांशी भागीदािी करुि खेड्यातील 
लोकाांिा ही सुववधा पुिवली जाऊ शकते.  
 

र्ोफत वाय फायची योजिा सवमप्रथर् र्हािाष्रातच िाबवली गेली आहे. रु्ांबईर्ध्ये एकूण ५०० 
हठकाणी हॉटस्पॉट सुववधा देण्यात आली आहे. १ रे् पयांत आणखी ७०० हठकाणी ही सुववधा 
देण्यात येणाि आहे. गगुलिे रु्ांबईतील अिेक िेल्वे स्टेशन्सवि र्ोफत वाय-फायची सुववधा सुरू 
केली आहे. 
 

 

 

र्ाजी र्ांरी ई अहर्द याांचे निधि 

खासदाि आणण इांडडयि युनियर् रु्स्स्लर् लीगचे िेते ई अहर्द याांचे बधुवािी सकाळी 
उपचािाांदिम्याि निधि झाले. ते ७८ वर्ाांचे होते.  
 

र्ांगळवािी सांसदेत िाष्रपती प्रणव रु्खजी याांचे अशभभार्ण सुरू असतािाच अहर्द याांिा चक्कि 
आली होती आणण ते जागीच कोसळले होते. त्यािांति लगेचच त्याांिा उपचािाांसाठी िार् र्िोहि 
लोहहया रुग्णालयात दाखल किण्यात आले होते. त्याांच्यावि तज्ज्ञ डॉक्टिाांच्या देखिेखीखाली 
उपचाि सुरू होते. पण बुधवािी सकाळी त्याांची प्राणज्योत र्ालवली.  
 

अहर्द हे सांयुक्त पुिोगार्ी आघाडी सिकािच्या काळात पििाष्र खात्याचे िाज्यर्ांरी होते. इांडडयि 
युनियि रु्स्स्लर् लीगचे ते िेते होते. केिळर्धील र्लप्पुिर् लोकसभा र्तदािसांघातूि खासदाि 
म्हणूि निवडूि आले होते.  
 

केिळर्धील हदग्गज िाजकािणी अशी ओळख असणाऱया ई अहर्द याांिी पस्श्चर् आशशया आणण 
भाितार्ध्ये सौहादपूणम सांबांध प्रस्थावपत किण्यात र्हत्त्वपूणम भूशर्का बजावली होती. लोकसभा 
खासदाि म्हणूि २५ वर्ाांची दीघम कािकीदम िाहहलेल्या अहर्द याांिी आखाती देशाांशी िाजिैनतक 
सांबांध प्रस्थावपत किण्यात र्हत्त्वपूणम कार्धगिी बजावली होती.  
 



 

 

याशशवाय, त्याांिी १९९१ ते २०१४ या काळात अिेकदा सांयुक्त िाष्रसांघात भािताचे प्रनतनिधधत्वही 
केले होते.  
 

हज यारदेिम्याि पववर काबा ववधीांसाठी जगभिातूि आर्ांरण देण्यात आलेल्या र्ोजक्या 
व्यक्तीांर्ध्ये ई. अहर्द याांचा सर्ावेश होता.  
 

रु्स्स्लर् ववद्याथी सांघटिेचे सधचव म्हणिू त्याांिी िाजकािणात प्रवेश केला. िाजकािणाच्या 
सुरूवातीच्या काळात ते १९६७ , १९७७, १९८०, १९८२ आणण १९८७ र्ध्ये केिळ ववधािसभेवि 
निवडूि गेले होते. १९८२ ते १९८७ र्ध्ये ते केिळ सिकािर्ध्ये कॅबबिेट र्ांरी होते. 
 

 

 

बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी र्ाजी कॅग वविोद िाय 

सवोच्च न्यायालयािे भाितीय क्रिकेट नियार्क र्ांडळाच्या (बीसीसीआय) िव्या प्रशासकाांची 
नियुक्ती केली असूि, कॅगचे र्ाजी र्हालेखापरिक्षक वविोद िाय याांची बीसीसीआयच्या 
अध्यक्षपदी नियुक्ती किण्यात आली आहे.  

 

इनतहासकाि व स्तांभलेखक िार्चांद्र गहुा, भाितीय र्हहला सांघाच्या र्ाजी कणमधाि डायिा एडलजी 
आणण आयडीएफसीचे अध्यक्ष वविर् शलर्ये याांची बीसीसीआयच्या प्रशासकीय सशर्तीर्ध्ये 
नियुक्ती किण्यात आली आहे. 
 

वविोद िाय हे कॅगचे र्ाजी र्हालेखापाल असतािा, टूजी स्पेक्रर् घोटाळा आणण कोळसा घोटाळा 
बाहेि आला. देशाचे ११ वे र्हालेखापाल म्हणूि त्याांिी कायम पाहहले आहे. टूजी आणण कोळसा 
घोटाळा बाहेि काढल्यारु्ळे ते चचेत होते. 
 

िार्चांद्र गुहा याांचे गाांधीिांतिचा भाित हे गाजलेले पुस्तक आहे. इनतहासकाि व स्तांभलेखक 

https://2.bp.blogspot.com/-UDqf3JLfyGM/WJFz3AhcHTI/AAAAAAAAB8c/8sZ1f2Aa8YsLopMqXOyj3nPZWCwp8wQlwCLcB/s1600/vinod-rai-759.jpg


 

 

म्हणूि देशभिात ते प्रशसद्ध आहेत. पयामविण, िाजकीय, सार्ास्जक आणण क्रिकेट या ववर्यात 
त्याांचा अभ्यास आहे. क्रिकेटचा इनतहासही त्याांिी शलहहला आहे. 
 

बीसीसीआयचे सांयुक्त सधचव अशर्ताभ चौधिी आणण वविर् शलर्ये आांतििाष्रीय क्रिकेट 
परिर्देत (आयसीसी) बीसीसीआयचे प्रनतनिधीत्व कितील. न्यायालयािे बीसीसीआयर्ध्ये र्ांरी 
आणण सिकािी अधधकाऱयाांिा पद ि साांभाळण्याच्या आपल्या पूवीच्या निणमयासांदभामत हा निणमय 
हदला आहे. 
 

वविोद िाय हे १९७२ च्या बॅचचे केिळ केडिचे आयएएस आहेत. २००८ ते २०१३ पयांत ते 
भािताचे नियांरक र्हालेखा पिीक्षक (कॅग) िाहहले आहेत. वर्म २०१६ र्ध्ये िागिी सेवेत त्याांच्या 
उल्लेखिीय योगदािाबद्दल पद्र्भूर्ण पुिस्कािािे सन्र्ानित किण्यात आले.  
 

सध्या ते सांयुक्त िाष्राांच्या बाह्य लेखा पिीक्षण सशर्तीचे अध्यक्ष आहेत. त्याचबिोबि ते 
िेल्वेच्या कायाकल्प परिर्देचे र्ािद सल्लागािही आहेत.  
 

उत्ति प्रदेशच्या गाजीपूि येथे त्याांचा जन्र् झाला होता. हदल्ली ववद्यापीठातूि त्याांिी 
अथमशास्रातूि पदवी घेतल्यािांति लोकप्रशासि ववर्यात हॉवडम ववद्यापीठातूि पदव्युत्ति पदवी 
सांपादि केली. 
 

 

 

'टॉप' सशर्तीच्या प्रर्खुपदी अशभिव बबांद्रा 
बीस्जांग ऑशलस्म्पकचा सुवणम ववजेता िेर्बाज अशभिव बबांद्रा याची कें द्र सिकाििे पुिगमहठत टागेट 
ऑशलस्म्पक पोडडयर् (टॉप) सशर्तीच्या प्ररु्खपदी निवड केली. पी.टी. उर्ा आणण प्रकाश पदकुोण 
याांचा देखील सशर्तीत सर्ावेश आहे. 
 

बब ांद्रा हा र्ागच्या सशर्तीचा देखील प्ररु्ख होता पण त्यािे २०१६ च्या रिओ ऑशलस्म्पकवि लक्ष 
कें हद्रत किण्यासाठी सशर्तीचा िाजीिार्ा हदला होता.  
 

दहा सदस्याांच्या सशर्तीत अन्य दोि खेळाडू िेर्बाज अांजली भागवत आणण शसडिी 
ऑशलस्म्पकची काांस्य ववजेती कणमर् र्ल्लेश्विी याांचा तसेच टेनिस र्हासांघाचे अध्यक्ष सी.के. 



 

 

खन्िा, बॉस्क्सांगर्धील प्रशासक के. रु्िलीधिि िाजा, िेल्वे बोडामच्या सधचव िेखा यादव, साईचे 
कायमकािी सांचालक एस.एस. िॉय, सांयुक्त िीडा सधचव इांदि धर्ीजा आदीांचा सर्ावेश आहे. 
 

तसेच ही सशर्ती खेळाडू निवडीची पद्धत स्वत: निस्श्चत किेल. गिज भासल्यास तज्ज्ञाांिा 
पाचािण किेल. सशर्तीचा कायमकाळ एक वर्ामचा असेल. 
 

२०२० आणण २०२४ च्या ऑशलस्म्पकसाठी पदक ववजेत्याांचा शोध घेणे हा टॉपचा उद्देश आहे. ही 
योजिा आधी २०१६ आणण २०२० च्या ऑशलस्म्पकला डोळ्यापुढे ठेवूि आखण्यात आली होती. 
 

 

 

टाइर् क्रिस्टल तयाि किण्यात यश 

अरे्रिकेतील बकम लेच्या कॅशलफोनिमया ववद्यापीठातील सांशोधकाांिी तयाि केलेल्या आिाखडय़ाच्या 
आधािे रे्िीलँड ववद्यापीठातील वैज्ञानिकाांिी काल स्फहटक (टाइर् क्रिस्टल्स) तयाि केले आहेत.  
 

द्रव्याची ही िवी अवस्था असूि ती काळाशी सर्शर्त आहे. हे स्फहटक त्याांची िचिा काळाच्या 
शर्तीत सतत पुििावतृ्त कितात. असर्तोशलत द्रव्य अवस्थेचे हे उदाहिण आहे असे वैज्ञानिकाांचे 
म्हणणे आहे. 
 

टाइर् क्रिस्टल्स हे क्युबबट शसस्टीर्सािखे कार् कितात म्हणजे त्याांचा उपयोग क्वाांटर् 
सांगणकात किता येऊ शकतो.  
 

रे्िीलँड ववद्यापीठाच्या णिस र्न्रो व सहकाऱयाांिी येटेिबबयर्चे १० आयि वापरूि या 
स्फहटकाांची निशर्मती केली आहे. याची सांकल्पिा कॅशलफोनिमया ववद्यापीठाचे िॉर्मि येव व इति 
दोि सांशोधक गटाांिी र्ाांडली होती.  
 

साधािण स्फहटकाांची आस्ण्वक िचिा अवकाशशर्तीत पुििावतृ्त होते, ति टाइर् क्रिस्टल्सची 
आस्ण्वक िचिा ही कालशर्तीत पुििावतृ्त होते. हे स्फहटक गनतहीि सर्तोलात स्स्थि होत िाहीत 
व ते स्पांहदत होत िाहतात. 
 

इलेक्रॉि हे ववशशष्ट सर्शर्तीत ि बसल्यास साधािण स्फहटकाांची निशर्मती होते व ते स्फहटक 
स्स्थि गणुधर्म दाखवतात, पण टाइर् क्रिस्टल हे अस्स्थि असतात. रे्िीलँडर्धील प्रयोगात 



 

 

येटेबब्रयर्च्या अणूांवि चुांबकीय के्षर व लेसिचा र्ािा करूि त्याांची आस्ण्वक िचिा कालशर्तीत 
पुििावतृ्त किण्यात आली. 
 

हहऱयार्ध्ये काबमिचे जाळे अवकाशशर्तीत पुििावतृ्त होते, तसेच टाइर् क्रिस्टलर्ध्ये अणूांचे जाळे 
कालशर्तीत पुििावतृ्त होते.  
 

अगदी सुरुवातीला या स्फहटकाांची सांकल्पिा िोबेल ववजेते वैज्ञानिक फँ्रक ववलझके याांिी २०१२ 
र्ध्ये र्ाांडली होती, त्यात स्फहटकाांची िचिा अशी होती ज्यात शून्य ऊजामवस्था दाखवली होती. 
या अवस्थेत हालचाली शक्य िसतात, पण टाइर् क्रिस्टलर्ध्ये या अवस्थेतही इलेक्रॉिच्या 
हालचाली होतात असे त्याांिी साांधगतले होते 
 

 

 

फ्रें च सौंदयमवती ईरिस शर्ते्तिेि ठिली 'शर्स युनिव्हसम' 
सौंदयम आणण प्रनतभेच्या कसोटीवि निवडल्या जाणाऱया, सांपूणम जगात प्रनतष्ठेच्या र्ािल्या 
जाणाऱया 'शर्स युनिव्हसम' क्रकताबाची यावर्ीची र्ािकिी ठिलीय फ्रें च सौंदयमवती ईरिस शर्ते्तिेि.  
 

तसेच यापूवी 'शर्स फ्रान्स' बिलेल्या २४ वर्ीय फ्रें च र्ॉडले ईरिस हहिे इति ८५ स्पधमक युवतीांचा 
पिाभव किीत हा क्रकताब पटकावला. 
 

उपववजेतेपद २५ वर्ीय शर्स हैती िॅक्वेल पेशलशसअिला शर्ळाले, ति २३ वर्ीय शर्स कोलांबबया 
आांहद्रया तोवि ही नतसऱया िर्ाांकावि िाहहली.  
 

फ्रान्सला तब्बल ४४ वर्ाांिी हा र्ाि शर्ळाला आहे. र्ागील वर्ी वपया वुत्समबाख हहच्या रुपािे 
क्रफशलवपन्सला ४० वर्ाांिी 'शर्स युनिव्हसम'चा र्ाि शर्ळाला होता.  
 

शर्स युनिव्हसम हा क्रकताब १९५२ र्ध्ये सुरू झाला. त्यािांति दसुऱयाच वर्ी म्हणजे १९५३ र्ध्ये 
फ्रें च सुांदिी णिस्स्तयाि र्ाटेल हहिे हा क्रकताब पटकावला होता. र्ार, त्यािांति फ्रें च चाहत्याांिा ४४ 
वर्े प्रतीक्षा किावी लागली. ईरिसिे यांदा हा र्ाि शर्ळवला. 
 


